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1. FUNCIONAMENT INTERN DE L’AGRUPACIÓ 

1.1 Junta directiva 

1.1.1 Elecció de la nova junta directiva 

 
 
A l’assembla general ordinària de febrer es va fer canvi de junta, tal com marquen els estatus de 
l’Agrupació. Únicament hi havia una candidatura, encapçalada per Amador Codina, que va ser escollida 
per 64 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. 

1.1.2 Canvis en la junta directiva 
Des de la passada assemblea, s’han produït diversos canvis a la junta directiva. 

1.1.2.1 Vocal d’Esdeveniments, Capgrossos i Arxiu 
L’Anna Maria Mas, per motius personals, va dimitir de les seves vocalies. Els càrrecs han estat repartits 
de la manera següent dins la comissió executiva: Robert Carles Quirantes assumeix la vocalia 
d’esdeveniments i capgrossos i Àngel Berengueras la vocalia d’arxiu. 

1.1.2.2 Vocal territorials 

1.1.2.2.1 Vocal de Barcelona 
En Jordi Corominas ha estat baixa de la seva vocalia per canvi de junta directiva de la Coordinadora de 
Barcelona. L’actual vocal és en Pau Navarro de la Sagrada Família. 

1.1.2.2.2 Vocal de la Selva 
En Romà Turon ha estat baixa de la seva colla per motius personals. El seu lloc l’ocupa Joan Casanovas 
d’Hostalric. 

1.1.2.2.3 Vocal del Maresme 
En Xavier Latorre ha estat baixa a causa del funcionament intern de la vocalia, que no permet exercir el 
càrrec més d’un any. El seu lloc l’ocupa Joan Burjons, de Pineda de Mar. 
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1.1.3 Components junta directiva 
Actualment els components de la junta directiva són. 

1.1.3.1 Comissió executiva 

Càrrec Responsable Colla 
President Amador Codina Navarcles 
Vicepresident 
Màrqueting 
Congrés 

Joan Piqué Cervera 

Secretària 
Protocol Rosa Simeón Malgrat de Mar 

Tresorer 
Subvencions Ramon Pijuán La Llacuna 

Adjunt a presidència 
Imatgeria 
Capgrossos 
Cos de monitors 
Esdeveniments 
Botiga 

Robert Carles Quirantes Parets del Vallès 

Finances 
Revista 
Arxiu 

Àngel Berengueras Sant Fruitós de Bages 

Patrimoni 
Material Paqui Capellades Sant Vicenç dels Horts 

Comunicació 
Agenda i calendari 
Web 
Ens 

Gerard Picó Valls 

Música 
Fira 
Vocalies 
Plafons 

M. Carme Escriche Terrassa 

1.1.3.2 Vocals territorials 

Vocalia Responsable Colla 
Anoia Jose Luís Guijarro La Llacuna 
Bages – Berguedà Jaume Roca Moià 
Baix Llobregat Guillermo López Cervelló 
Barcelona Pau Navarro Barcelona - Sagrada Família 
Camp de Tarragona M. Carme Escriche Terrassa 
Empordà Jordi Segura Roses – Animart 
Gironès – Pla de l’Estany Jordi Riera Cassà de la Selva 
Gironines M. Carme Escriche Terrassa 
Illes Balears Joan Miquel Puigserver Campos 

mailto:agrupacio@gegants.cat
http://www.gegants./


 
  

 
PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000 

 

    Anselm Clavé, 3 · 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT  ·  Tel.: 93 685 8000  ext. 1755  ·  agrupacio@gegants.cat  ·  www.gegants.cat Pàgina 8 de 48 
 

La Selva Joan Casanovas Hostalric 
Lleidatanes – Andorra Lupe Pérez La Seu d’Urgell 
Maresme Joan Burjons Pineda 
Osona Miquel Carrasco Centelles 
Penedès – Garraf Francesc Jené Sant Llorenç d’Hortons 
Terres de l’Ebre Jordi Beltran Vinaròs 
Terres de Lleida Adrián Soriano Lleida – Paeria 
Vallès Jordi Vilà Sant Feliu de Codines 
Sense Vocalies M. Carme Escriche Terrassa 

1.1.3.3 Comissions i grups de treball 

Comissions i grup de treball Responsable directiva Col·laboradors 
Consell de l’Associacionisme 
Cultural Amador Codina Pere Cañellas 

Santi Riba 

Dipòsits producte Damm Joan Piqué 

Amador Codina (Bages-Berguedà i Osona) 
Paqui Capellades (Baix Llobregat i Barcela) 
Begudes Parera (Vallès) 
Marià Parera (Maresme) 
David Farré (Tarragona) 
Xavi Solà (Girona) 
Joan Miquel Puigcerver (Illes Balears) 
Jaume Ros (Lleida) 
Jose Luís Guijarro (Anoia i Penedès-Garraf) 

Monitors Robert Carles Quirantes 

Albert Abellàn 
José Luís Gutiérrez 
Amador Codina 
Enric Baldà 
Xevi Blancafort 
Jaume Roca 
Salva Romero 
Mercè Montserrat 
Lourdes Cartró 
Núria Abellàn 
Adrià Abellàn 

Capgrossos Robert Carles Quirantes 

Àlex Rojas 
Anna Giralt 
Anna Salvadó 
Fina Torrescassana 
Jepo Costa 
Laia Giralt 
Lluís Serra 
Maite Coma 
Núria Centelles 
Núria Giralt 

El Fet Geganter Robert Carles Quirantes Joan-Miquel Merino 
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Botiga Robert Carles Quirantes Joan-Miquel Merino 

Llibre 30 anys Agrupació Robert Carles Quirantes Albert Abellàn 
Sergi Bonilla 

Revista Àngel Berengueras 

Ricard Vinyets 
Santi Riba 
Joan Company 
Amadeu Muntalà 
Xavier Navarro 
José Maria Porto 

Arxiu Àngel Berengueras Lluís Ardèbol 

Llibre il·lustracions Kap Àngel Berengueras 

Jaume Capdevila 
Ricard Vinyets 
Santi Riba 
Amador Codina 

Ens Gerard Picó Amadeu Ribas 

Calendari i agenda Gerard Picó Joan-Miquel Merino 
Amadeu Ribas 

Música M. Carme Escriche Gerard Pouget 
Jaume Cuartero 

Fira M. Carme Escriche 
Paqui Capellades 
José Maria Porto 
Anna Maria Mas 

Plafons M. Carme Escriche Adrián Soriano 
 

1.2 Colles associades 

A finals de 2014 hem acabat amb 387 colles associades. 

1.2.1 Altes 
- 541 GEGANTS DE VILADECANS (Baix Llobregat) 
- 542 GEGANTS PREMIÀ DE MAR (Maresme) 
- 543 TALTAHULL (Rosselló) 
- 544 GEGANTS GIRONA – LLEURE  MUSICAL ( Gironès) 
- 545 GEGANTS DE MARTORELL (Baix Llobregat) 
- 546 COLLA GEGANTERA DE MONTESQUIU (Osona) 
- 547 GEGANTS DE MARTORELLES (Vallès Oriental) 
- 548 COLLA GEGANTERA DE LES FONTS (Terrassa - Vallès Occidental) 
- 549 COLLA GEGANTERA DE CELRÀ (Gironès) 
- 550 COLLA GEGANTERA MUNICIPI DE TORNABOUS (Urgell) 
- 551 COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE FALSET (Priorat) 
- 552 GEGANTERS I GRALLERS DE SENTMENAT (Vallès Occidental) 
- 553 COLLA GEGANTS CANET DE MAR (Maresme) 
- 554 COLLA GEGANTERA D'EN TON (Mataró - Maresme) 
- 555 GEGANTS I CAPGROSSOS DE LLORET DE MAR (La Selva) 
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- 556 EN TINET DE LES FORQUES de Sant Martí de Tous 
- 557 GEGANTS I NANS DE MONTBLANC de Montblanc 
- 558 ASSOC. COLLA DE CAPGROSSOS DE PERALADA de Peralada 
- 559 COLLA GEGANTERA SANT ROC D'ONDA d'Onda 
- 560 GEGANTERS DE SANT LLORENÇ SAVALL de Sant Llorenç Savall 
- 561 COLLA ARGEGANTERS d'Argentona 
- 562 COLLA DE GEGANTS DE COLLBATÓ de Collbató 
- 563 COLLA GEGANTERA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS de Cerdanyola del Vallès 

1.2.2 Baixes 
- 217 GEGANTS LES ANGLES de Les Angles 
- 350 GEGANTERS DE L’ASSOCIACIÓ DE JOVES DE CUBELLES de Cubelles 
- 251 GEGANT I CAPGROSSOS CUINERS DE LA FAMÍLIA PARDO de l’Hospitalet de Llobregat  

 

1.3 Reunions i activitats 

El 2014 ha estat un any molt intens a nivell de reunions internes i activitats. Per donar una idea del 
volum realitzat, agrupem per temàtiques les activitats realitzades. 
 

Reunions o activitats Quantitat 
Agenda i calendari 3 
Arxiu 4 
Capgrossos 2 
Activitats – Ciutat Gegantera 6 
Activitats – Congrés 11 
Activitats – El Fet Geganter 3 
Activitats – Fira del Món Geganter 13 
Damm 3 
Directiva 7 
Executiva – presencial 18 
Executiva – videoconferència 26 
Federació 6 
Gestió (administracions, entitats, mitjans, ...) 22 
Llibres 7 
Monitors – Comissió 6 
Monitors – Ciutat Gegantera 24 
Monitors – Cursos colles 6 
Monitors – Escola de nous monitors 3 
Monitors – Espectacle Fira del Món Geganter 4 
Revista 15 
TOTAL 223 
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1.4 Federació 

1.4.1 Procés de transformació 
Com a continuïtat del treball començat per Jordi Segura pel procés de canvi a Federació aprovat a 
l'assemblea extraordinària del 09/11/2013 a Sant Feliu de Llobregat, el mes de març es continuen les 
converses amb l’entitat Suport Associatiu per portar a terme aquesta transformació. Donat que 
l’advocada amb qui es van iniciar els tràmits esta de baixa, hem començat amb una nova advocada, 
Montse Agudo, que és qui a partir d’ara portarà tot el procés. 
 
Es realitzen varies reunions amb Suport Associatiu i es consensuen amb el departament de Justícia les 
accions a seguir per dur a terme la transformació a federació. Des de l’Agrupació es formalitza un 
certificat per fer la petició de transformació, juntament amb l'acta de l'assemblea extraordinària. Es 
presenta la documentació al departament de Justícia i el mes de novembre rebem el vist i plau a la 
transformació. 

* Suport Associatiu és una entitat sense afany de lucre dedicada a l’enfortiment del Tercer Sector mitjançant l’acompanyament en les tasques de gestió, la 
formació i la generació d’eines i recursos per a associacions i fundacions. 

 

1.5 Relacions institucionals i externes 

1.5.1 Adifolk 
Es recuperen les relacions amb Adifolk, després d’una reunió amb el nou president Joan Gómez. Se 
soluciona el problema existent amb el transport de l’imatgeria i s’acorda que l’Agrupació participi al 27è 
Aplec Internacional de la Cultura, celebrat a Timisoara (Romania) els dies 8, 9 i 10 d’agost. 

La representació de l’Agrupació va ser: 

- Gegants i gegantons, portats per la colla de Cervera, com actual ciutat gegantera. 
- Capgrossos, portats pels monitors de caps, amb l’acompanyament musical del grup Canyats de 

Mataró.  

1.5.2 Direcció General de Cultura Popular 
El 8 d’abril es va mantenir una reunió amb en Lluís Puig, Director General de Cultura Popular, 

Associacionisme i Acció Culturals, per 
presentar la nova comissió executiva i 
explicar els projectes previstos per a la 
nova legislatura. 
 
Com en altres ocasions, en Lluís Puig va 
tenir una actitud molt positiva amb 
l’Agrupació, aconsellant-nos la millor 
manera de sol·licitar les subvencions i 
encoratjant-nos perquè poguéssim tirar 
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endavant tots els projectes, apuntant especialment al congrés País Gegant, projecte pel qual ell havia 
apostat personalment. 

La bona sintonia que hi ha amb en Lluís Puig és evident i assisteix sempre que pot als actes on se’l 
convida, com Ciutat Gegantera, Fira del Món Geganter (on aquesta vegada va assistir el conseller Ferran 
Mascarell) i dues de les sessions del congrés País Gegant. 

1.5.3 Entitats geganteres 
Aprofitant el projecte del Calendari del Món Geganter s’ha pogut treballar conjuntament amb altres 
entitats d’aquest món, millorant-ne la relació i la col·laboració. 

S’ha treballat tant a nivell d’entitats del nostre país, com la Coordinadora de Geganters de Barcelona, la 
Coordinadora de Colles de Geganters i Grups de Grallers de les Comarques Meridionals de Catalunya, la 
Federació Valenciana de Nanos i Gegants, així com entitats de fora de les nostres fronteres, com La 
Maison des Géants d’Ath (Bègica) i La Ronde des Géants (França). 
 

2. ACTIVITATS AGRUPACIÓ 

2.1 Ciutat Gegantera 

2.1.1 Cervera 2014 
Els passats 6, 7 i 8 de juny, Cervera va esdevenir la XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya 2014. Previ als 

actes de tot el cap de setmana, la comissió de seguiment de 
Ciutat Gegantera de l’ACGC va vetllar en tot moment per garantir 
el bon funcionament i coordinació de tots els actes. 

La segona reunió de seguiment va servir per signar el conveni de 
la imatgeria garantint així, la seva normativa. 

 

2.1.2 Terrassa 2015 
En la darrera assemblea general ordinària de l’ACGC celebrada el dia 
2 de febrer de 2014 a Calella, dins del punt de precs i preguntes, la 
colla Geganters de Terrassa va presentar la seva intenció d’acollir la 
XXX Ciutat Gegantera de Catalunya al 2015. 
 
Gràcies a la modificació del reglament de règim intern, amb la 
inclusió del punt 10.1.10, la candidatura podia ser presentada i 
votada informàticament mitjançant el correu electrònic. L’inici de la 
votació va ser el 7 de febrer i la finalització el 20 d’abril. El resultat va 
ser el següent: 
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Concepte Colles Percentatge 
Total de colles amb dret a vot 355 100,0 % 
Total de colles participants 66 18,6 % 
Vots a favor 58 87,9% 
Vots en contra 1 1,5 % 
Vots d’abstenció 2 3,0 % 
Vots nuls 5 7,6 % 

 
Per tant, Terrassa serà l’amfitriona de la XXX Ciutat Gegantera de Catalunya els propers 18, 19 i 20 de 
setembre de 2015. 
 

2.2 Fira del món geganter 2014 

Es va celebrar a Sant Vicenç dels Horts els dies 11 i 12 d’octubre. 
  

2.2.1 Expositors 
S’hi van inscriure 26 expositors, que sumats a la colla de Sant Vicenç dels Horts i l’Agrupació, van omplir 
40 carpes. 

- Tradillibreria: Llibres de cultura tradicional 
i popular 

- Gegants de Catalunya: Reproducció de 
geganst en miniatura 

- Espai 31 - cultura popular: Llibres i 
documents de cultura popular 

- Ventura Hosta construcció de gegants: 
Gegants i capgrossos de cartró pedra 

- Els Gegants Som: DVD´s, xapes, llibres, fotografies, miniatures... 
- Taller d'escultura Toni Mujal: Gegantons de mostra i plafons amb fotografies 
- Cal Siller: Llibres 
- Bocins de cel: Roba infantil amb estampats de gegants 
- Revista Gegants: Publicació periòdica d'imatgeria festiva i cultura popular 
- Colla de geganters de Badalona: Caps, gegantó, marxandatge, cavallet d'equilibri, altre material 

per a infants. 
- Vocalia Maresme: Imatgeria de la comarca del Maresme 
- La Vella Verda: Figura en cartró pedra 
- Creacions Tallaferro - Taller d'imatgeria festiva i cartró pedra: Imatgeria festiva, figures de cartró 

i fibra de vidre 
- Coma creacions: Figures de cartró i fusta 
- Barretina 100%: Vestuari tradicional 
- TXIT. Confeccions artístiques: Peces de vestuari de cultura popular 
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- Carles Teixidó. Constructor de gegants: Gegants 
- La Capseta dels gegants: Rèpliques de gegants de cartró pedra, caixes de fusta personalitzades 

de gegants, capgrossos, gralles. 
- Xixo – Luthier: Instruments de música tradicionals catalans 
- Exposició Mini Gegants: Exposició de miniatures de figures festives 
- Cervera Ciutat Gegantera de Catalunya 2014: Publicitat i marxandatge 
- Artesania festiva: Titelles, ninots de fusta 
- Vestuari tradicional català: Vestuari tradicional català i artesania catalana variada 
- VILATANA: Llibres i afins 
- XOCOPUNT: Xocolata relacionada amb els gegants 
- Terrassa Ciutat Gegantera de Catalunya 2015: Publicitat i marxandatge 

2.2.2 Programació 
Els actes van començar el matí de dissabte, amb la recepció de les autoritats a l’ajuntament i la 
passejada dels gegants amfitrions i la inauguració de la fira. 

2.2.2.1 Seminari de gralla i timbal 

A mig matí va començar un seminari de gralla i timbal, a càrrec dels 
professors Gerard Pouget i Jaume Cuartero, en el qual hi van participar 
músics de 16 colles: Alella, Arbúcies, Cabrils, Cardedeu, Cervera, Gràcia 
(BCN), La Llacuna, El Masnou, Mollet del Vallès, Pallejà, Poble Nou 
(BCN), Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Quirze del Vallès i Sant Vicenç dels Horts. 

Aquesta activitat ha estat molt ben valorada per tots els assistents, ja 
que durant les dues sessions, els músics de les nostres colles van poder 
resoldre dubtes i rebre solucions a les seves demandes. 
 

2.2.2.2 Taller de capgrossos 

Durant tot el dia, a la carpa dels tallers de l’ACGC, es va realitzar el taller 
per construir el teu propi capgròs. Durant la jornada de dissabte es van fer un total de 150 capgrossos. 

2.2.2.3 Xerrades 

Al matí es va celebrar la xerrada Els geganters del futur, on diversos docents de 
les escoles de Sant Vicenç i forans van explicar la seva experiència i la posada 
en pràctica del món geganter dins les aules per apropar la cultura popular als 
nens. 

A la tarda, hi va haber la xerrada oferta pel professional geganter Joan-Miquel 
Merino sobre els mitjans de comunicació dins del nostre àmbit. 

2.2.2.4 Presentació dels gegantons 

Els gegantons de l’ACGC, Pau i Alegria ens van donar una sorpresa tot presentant el seu nou aspecte 
millorat, acte que va donar pas a la celebració dels seus 25 anys de vida. 
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2.2.2.5 Espectacle Batecs 

Espectacle de balls de gegants i capgrossos “Batecs“, creat i dirigit pel cos de monitors de balls de 
l’ACGC. 

2.2.2.6 Noves figures 

Un altre dels actes consolidats a la Fira va ser la presentació de figures noves. Fins a un total de 12 
figures van prendre part de la lluïda mostra, amenitzada pel grup de grallers Canyats de Mataró. 

 

Noves figures Colla Constructor 

Ratoncito Pèrez Colla Gegantera Germanor de Lleida Carles Teixidó, del Taller de 
l’Esfera de Bellpuig 

La Majorala del Roser La Roca Fumada, gegants de Juneda Jordi Grau, del Taller Drac Petit 
de Terrassa 

Ramón Tardà 
Castellolí Alexis, Rosa i Josep Bacardit 

Maria Déus 

Pere Tarrida Colla geganters del Delta del Prat  

La Tina 
Carles Teixidó del Taller de l’Esfera de Bellpuig 

El Tano 

Rimbau Colla gegantera La Patufa de Llinars del 
Vallès 

Ramon Aumedes, del Taller 
Sarandaca Sibil·la de Corbera 

L’Andreu d’Ancosa 
Geganters i grallers de La Llacuna Toni Mujal de Cardona 

La Maria de Vilademàger 

Martí Geganters de Premia de Mar  Jordi Grau, del Taller Drac Petit 
de Terrassa 
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2.2.2.7 Proclamació Fira 2015 

Els capgrossos de l’ACGC, la Primavera, l’Estiu, la Tardor i l’Hivern, van 
ser els encarregats de donar a conèixer el municipi que acollirà la Fira 
del món geganter de 2015: Puigcerdà 

Finalment, les autoritats presents van fer uns breus parlaments i en 
Treball i na Cultura van oferir-nos els Ball de l’Aniversari per cloure la 
Fira d’aquest any 2014. 

2.2.3 Xifres i tasques 
Un total de 40 carpes que van acollir 30 professionals, 25 colles 
geganteres i més de 2.500 visitants són les xifres que consoliden, una 
vegada més, aquest esdeveniment. 

Prèviament a la celebració de la Fira, es van actualitzar tots els documents que s’hi relacionen (bases 
dels estands firals, bases de la mostra de grups de música, bases de presentació de les noves figures, 
inscripció d’expositors, inscripció de colles i inscripció de formacions musicals), així com el text del 
dossier. 
 

2.3 Congrés País Gegant 

2.3.1 Comissió congrés 
A partir de la reunió del dia 27 d’agost, la comissió ha 
treballat intensament perquè abans d’acabar l’any es 
poguessin fer tres sessions del congrés força interessants 
(Olot, Solsona i Berga) i es desencallès un tema que havia 
estat encallat massa temps. 

2.3.2 Olot: Constructors 
Una vegada el congrés d’Olot va començar a agafar forma i ja teníem data i anàvem definint el 
programa, el pas següent va ser  fer arribar informació als vocals perquè tota la junta directiva estigués 
al cas d’aquest tema. Seguidament es va comunicar a les federacions i als socis.  

El dia 3 de setembre es van obrir les inscripcions 
perquè tothom que volgués participar al congrés es 
pogués inscriure mitjançant la web 
www.paisgegant.cat. També es va crear un compte de 
facebook i un altre de twitter. Tota la informació que 
es generava, cartells, programa i ponents es va anar  
penjant a la web.  

La primera jornada d’Olot es va dedicar a tot el tema 
de constructors i s’anomenà Figures festives i mans 
creadores.  
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També es va fer correu massiu als socis per informar de la jornada de constructors que organitzava la 
FAAOC (Federació Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya) a la sala d’actes d’artesania de 
Catalunya. Podríem dir que va ser una prèvia al congrés perquè afloressin les discrepàncies entre ells 
(cal dir que hi va haver bona sintonia).  

La jornada d’Olot va ser molt productiva, tant  per  totes les coses que es van poder aprendre dels 
ponents, com perquè en aquesta jornada va néixer la idea que constructors i artesans constituïssin una 
agrupació que els aplegués a tots, per tirar endavant una educació reglada pels artesans. 

2.3.3 Solsona: Cases de la Festa 
El dia 15 de novembre va ser el torn de Solsona. Aquesta segona jornada del congrés és va treballar en 
tot el que fa referència a les cases de la festa, fent un recorregut pels diferents espais on es guarda tota 

la imatgeria festiva. Queda palès que cada 
ciutat, poble, colla o entitat ens podria citar 
mil i un llocs on guardar tot aquest patrimoni 
festiu, i amb l’argumentació corresponent. 
Segurament darrere de cada lloc hi ha una 
història que en molts casos pot arribar a ser 
fascinant. 

Sense desmerèixer cap dels altres ponents, 
podríem ressaltar la ponència feta per Carles 
Freixes, parlant  dels avantatges i 
inconvenients dels valors turístics, identitaris i 
patrimonials de les figures, la de l’Albert 

Rumbo, parlant-nos de la Casa de la Patum de Berga, un projecte en procés d’execució i la de Jan Grau 
explicant-nos-ho tot sobre la Maison des Geants d'Ath, un espai europeu de referència. 

A part de poder expressar i compartir les diverses inquietuds mostrades, tant pels ponents com pel 
públic en general, una de les fites aconseguides en aquesta jornada va ser la de donar com a resultat la 
creació d’una xarxa de comunicació entre les cases de la festa. 

Donant per acabada la jornada, vam fer una més que agradable visita al Quarto dels Gegants de 
Solsona. 

2.3.4 Berga: Tradició, comunicació i tecnologia 
Per tancar les tres jornades que des de la comissió de Congrés ens havíem marcat per aquest 2014, 
arribà el congrés de Berga, amb un intens cap de setmana, els dies 29 i 30 de novembre. 

En aquest cas el tema escollit va ser Tradició, comunicació i tecnologia, fent referència d’aquesta 
manera tant als aspectes més tradicionals, com als més moderns en tot el que envolta el món dels 
gegants i la imatgeria en general. 

Tot el cap de setmana va transcorre amb un bon ritme i amb un gruix d’unes 11 ponències, 2 taules 
rodones i, per tancar, una obligada visita guiada a La casa de la Patum. 
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Del congrés de Berga també en podríem parlar extensament, perquè creiem que totes les exposicions 
fetes durant les dues jornades van ser molt interessants. En podem ressaltar, però, la que van fer els 
ponents Gerard Picó i Lluis Ardèvol, fent 
referència a les hipòtesis, suposicions, 
incerteses i dificultats per poder fer una bona 
recerca, la que va fer la Josefina Roma, 
explicant-nos el paper identitari i simbòlic que 
juga tota la imatgeria a les festes, la del Txatxi 
Gómez, que ens va parlar de la cultura 
tradicional al mass media, fent referència a 
tota la repercussió que té la cultura popular en 
els diferents canals de divulgació. 

Per acabar, dissabte es va portar a terme una 
interessant taula rodona, moderada per Fermí 
Riu, que tractava tot el que envolta al món geganter i al del bestiari, la gran dicotomia entre el concepte 
de patrimoni i d'identitat enfrontat al de lleure i oci. Els diferents punts de vista els posaren els 
següents tertulians: Manel Carrera, Joan Ignasi Txatxi Gómez, Marc Navarro i Daniel Vilarrúbias. 

El diumenge transcorregué igual d’interessant que la jornada anterior. Podríem destacar la ponència 
feta a tres bandes, explicant les diferents  experiències en les festes i trobades habituals amb imatgeria 
que van ser: 

- La Festa de la Pedra del Diable de Parets del Vallès, a càrrec de Robert Carles Quirantes. 
- La Mostra de Grups Folklòrics de Sant Climent de Llobregat, a càrrec d'Àlex Garcia-Miguel. 
- La del Badagegants de Badalona, a càrrec de Xavier Leoz. 

L’Anna Mata ens va fer una fantàstica exposició de tota la relació que pot tenir i ja té en molts casos el 
turisme amb el patrimoni festiu i les festes populars. El Jan Grau ens va fer una explicació intrigant, 
ajudant-nos a desvetllar alguns dels secrets, les veritats i les mentides de la mítica casa El Ingenio de 
Barcelona.  

Per donar per acabat aquest congrés de Berga es tornà a fer un taula rodona moderada pel Dani 
Perona, per tractar tot el tema de la imatgeria festiva entre la rigidesa del patrimoni i la mutabilitat de 
la modernitat, entre la sacralització i la banalització. Hi participaren el següents tertulians: Àlex Garcia-
Miguel, Jan Grau, Anna Mata i Robert Carles Quirantes.  

2.3.5 Despesa econòmica 
L’Agrupació va rebre una subvenció destinada a portar a terme aquestes jornades del congrés 
realitzades durant el 2014 (veure pressupostos). Aquesta subvenció va servir per poder fer front a les 
despeses de desplaçaments, tant dels ponents com de l’organització, així com la remuneració 
econòmica que es va marcar per a les ponències que es van fer, sempre i quan fessin entrega del 
material que van fer servir per la seva exposició, per tal que nosaltres el poguéssim penjar a la web. 

També s’han pogut comprar un sèrie d’eines necessàries per tal de poder treballar pel congrés, essent 
un material que quedarà com a patrimoni de l’Agrupació i que es podrà utilitzar en les activitats que 
s’organitzin. Aquest material consisteix en: uns portàtils, una gravadora, una filmadora, altaveus, 
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micròfons, una impressora, una cafetera, un televisor i un projector, a part de tot el material necessari 
com carpetes, bolígrafs, records per als ponents, identificadors de coll, roll-up, i tot el que corresponia 
per fer una petita pausa-cafè, tal com marcaven els diferents programes. 

2.3.6 Valoracions 
Cal dir que en cada jornada que hem fet del congrés en les diferents poblacions se’ns ha acollit  
extraordinàriament bé, tant per part dels membres de l’ajuntament corresponent, com de les persones 
que teníem d’interlocutors per organitzar cada jornada. 

Cal destacar també, que ens les jornades de Solsona i Berga vam comptar amb la presència  del Director 
general de Cultura Popular, el Senyor Lluís Puig, que va donar suport a aquesta iniciativa.  

Una de les impressions que hem tret d’aquest projecte és que des dels diferents organismes de 
l’administració es valora l’Agrupació d’ una manera molt més àmplia. 

2.4 El Fet Geganter 

Un any més, l’ACGC ha organitzat el ja conegut 
concurs fotogràfic El Fet Geganter. En aquesta 
edició, es va comptar amb la participació de 22 
autors diferents, que van aportar un total de 61 
obres. De totes elles, el jurat compost per Xavier 
Docampo (dissenyador gràfic i tabaler), Jordi 
Martínez (fotògraf, membre de la Federació 
Catalana de Fotografia), Josep Maria Ubiergo 
(fotògraf especialitzat en el món geganter), Miquel 
Carrasco (representant de la junta directiva de 
l’ACGC) i Santi Riba (representant del món 
geganter) va atorgar tres premis a les tres millors 

instantànies presentades d’acord amb les bases de participació. 

Els premiats van ser: 
- 1r Premi – Punt de Llum de Miquel Planells 
- 2n Premi – El dimoni cap a missa de Ramon Colell 
- 3r Premi – Foto 03 de Bartolomé González 

 

mailto:agrupacio@gegants.cat
http://www.gegants./


 
  

 
PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000 

 

    Anselm Clavé, 3 · 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT  ·  Tel.: 93 685 8000  ext. 1755  ·  agrupacio@gegants.cat  ·  www.gegants.cat Pàgina 20 de 48 
 

3. SERVEIS DE L’AGRUPACIÓ 

3.1 Damm 

3.1.1 Producte Damm 
S'ha treballat perquè les colles que han demanat producte per a la seva trobada o activitat el puguin 
tenir a temps. Damm també col·labora amb les festes de l’Agrupació com les trobades comarcals, la Fira 
del Món Geganter i la Ciutat Gegantera de Catalunya. 

La quantitat de producte que s'ha repartit per activitat és la següent: 
 
Activitat Cervesa Estrella (llauna de 33 cl) Aigua Veri (ampolla de 1,5 l) 
Trobada colla 7 packs x 24 llaunes = 56 litres 7 caixes x 12 ampolles = 126 litres 
Trobada comarcal 14 packs x 24 llaunes = 112 litres 14 caixes x 12 ampolles = 252 litres 
Ciutat Gegantera 100 packs x 24 llaunes = 800 litres 100 caixes x 12 ampolles = 1.800 litres 
Fira del Món Geganter 50 packs x 24 llaunes = 400 litres 50 caixes x 12 ampolles = 900 litres 

3.1.2 Dipòsits d’entrega del producte 
És necessari tenir sempre una sèrie de magatzems que col·laborin en l’entrega del producte perquè les 
colles el passin a recollir. El tema dels magatzems és una de les tasques més feixugues pel fet que la 

majoria han de ser uns espais cedits per particulars 
i que ells mateixos siguin els encarregats de fer les 
entregues. Com a compensació al responsable del 
magatzem, aquest també té dret a una entrega de 
producte Damm, com si fos una colla. 

Aquest any que tanquem hem tingut diversos 
problemes per trobar espais i hem hagut de buscar 
a corre cuita altres alternatives. No és fàcil que 
coincideixin tres aspectes primordials per poder 
fer aquesta tasca, com són l’espai adient per poder 
encabir varis palets de producte, la disponibilitat 
per poder atendre i fer l’entrega del producte a les 
colles, i poder trobar aquest magatzem a la zona 

que ens faci falta per atendre a les colles properes i que hagin de fer el mínim de desplaçament 
possible: som conscients que en moltes ocasions s’han de fer bastants kilòmetres.  

De totes maneres, anem per bon camí, ja que fins ara, a part d’algun petit problema, aquest any que 
acabem de tancar, hem pogut fer front a totes les peticions i encara estem treballant per trobar algun 
magatzem més . 

mailto:agrupacio@gegants.cat
http://www.gegants./


 
  

 
PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000 

 

    Anselm Clavé, 3 · 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT  ·  Tel.: 93 685 8000  ext. 1755  ·  agrupacio@gegants.cat  ·  www.gegants.cat Pàgina 21 de 48 
 

3.1.3 Repartiment del producte 

3.1.3.1 Colles per dipòsits 

Durant l’any 2014, el producte que el patrocinador Damm ens ha donat gratuïtament per les colles és el 
següent: 
 
Dipòsits Peticions Cerveses 

(llaunes) 
Cerveses 
(litres) 

Aigües 
(ampolles) 

Aigua 
(litres) 

Anoia i Penedès - Garraf 19 3.192 1.064 1.596 2.394 
Bages - Berguedà i Osona 43 7.224 2.408 3.612 5.418 
Baix Llobregat i Barcelona 47 7.896 2.632 3.948 5.922 
Girona 35 5.880 1.960 2.940 4.410 
Illes Balears 3 504 168 252 378 
Lleida 13 2.184 728 1.092 1.638 
Maresme 32 5.376 1.792 2.688 4.032 
Tarragona 23 3.864 1.288 1.932 2.898 
Vallès 37 6.216 2.072 3.108 4.662 
TOTAL 252 42.336 14.112 21.168 31.752 
 

3.1.3.2 Entrega total de producte i valoració econòmica 

Fent una valoració del producte, el qual podem trobar en qualsevol establiment d’alimentació a un preu 
mig orientatiu de 0.57 € la llauna de cervesa i a 0,43 € l’ampolla d’aigua, aquest producte té una 
repercussió econòmica favorable per les colles que  desglossada té el següent resultat: 
 

• Producte per colla valorat en 95,76 € la cervesa i de 36,12 € l’aigua fent un total de 131,88 €. 
• Producte per trobada comarcal és el doble; seria 191,52 € de cervesa i de 72,24 € l’aigua fent un 

total de 263,76 €. 
 
Tipus de petició Número 

peticions 
Cerveses 
(llaunes) 

Cerveses 
(litres) 

Aigües 
(ampolles) 

Aigua 
(litres) 

Valoració 
(euros) 

Colles 252 42.336 14.112 21.168 31.752 33.233,76 € 
Trobades comarcals 7 2.325 784 1.176 1.764 1.846,32 € 
Ciutat Gegantera 1 2.400 800 1.200 1.800 1.884,00 € 
Fira del Món Geganter 1 1.200 400 600 900 942,00 € 
TOTAL  48.288 15.757 23.044 36.216 37.433.08 € 
 
Per tant, la valoració econòmica del producte que ha entregat el nostre patrocinador Damm a les colles 
associades ha estat d'uns 37.500 euros. 
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3.1.4 Co-branding Agrupació - Damm 
Dins el conveni signat amb Damm, actualment s'està treballant amb el productes promocionals 
exclusius entre Agrupació i Damm (samarretes, pancartes i roll-ups). Actualment Damm està estudiant 
la tercera proposta que s'ha enviat des de l'Agrupació, i esperem que en breu puguem comptar amb 
aquests productes promocionals. 
 

3.2 Música 

3.2.1 Ajuts per a cursos de música de 2014 
S’ha valorat i tramitat la documentació presentada per 19 colles i , finalment s’ha concedit l’ajut a les 14 
que reunien tots els requisits de la convocatòria. 
 

Vocalia territorial Colla Import 
Bages-Berguedà Geganters i grallers de Navarcles 300 € 
Barcelona ciutat CTGGSA (Sant Andreu de Palomar de Barcelona) 300 € 
Empordà Colla de geganters de l’escola ANIMART de Roses 300 € 
La Selva Colla de geganters i grallers de Breda 300 € 
La Selva Colla gegantera de Blanes 300 € 
Lleidatanes-Andorra Colla de geganters i grallers de la Seu d’Urgell 300 € 
Lleidatanes-Andorra Grup de geganters de Cervera 300 € 
Maresme Colla de geganters de Vilassar de Dalt 300 € 
Maresme Geganters de Llavaneres 300 € 
Maresme Geganters de Tordera 300 € 
Maresme Gegants i nans de Vilassar de Mar 300 € 
Penedès-Garraf Colla gegantera de Lavern 300 € 
Vallès Geganters de Barberà del Vallès 300 € 
Vallès Geganters de Sant Cugat 300 € 
 TOTAL 4.200 € 

 
Paral·lelament, s’ha revisat i modificat tota la documentació relacionada amb els ajuts: bases, inscripció, 
enquesta i factures.  

3.2.2 Seminari de gralla i timbal a la Fira del món geganter 
S’ha creat el protocol per poder organitzar aquesta activitat i se n’ha fet el seguiment, fins arribar a la 
conclusió, a través de les valoracions dels alumnes, que cal organitzar-ne més sovint. De cara a l’any 
vinent, intentarem portar aquest seminari a diverses vocalies i, per aquest motiu, hem inclòs una 
partida al pressupost de 2015. 
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3.3 Assegurances 

3.3.1 Tipus assegurança 
L'Agrupació té contractades actualment les assegurances següents: 
 
Asseguradora Concepte Receptor 
Reale Responsabilitat civil  Colles associades 
Reale Accident geganters Colles associades 
Chartis Responsabilitat directiva Junta directiva 
Reale Transport patrimoni Patrimoni 
Reale Magatzem Patrimoni 
SegurCaixa Accidents executiva Comissió executiva 

3.3.2 Rebaixa en les quotes de les assegurances 
Aquest passat 2014 s'han pogut rebaixar les quotes d'algunes de les assegurances, mantenint les 
mateixes condicions. Per aconseguir aquestes rebaixes s'han realitzat vàries reunions amb diferents 
corredories, com Xavi Esquerra, la Caixa, Mapfre, Arc Cooperativa i Catalana Occident. 
  
Asseguradora Concepte Quota 2013 Quota 2014 Rebaixa quota 
Reale Responsabilitat civil  4.199,61 € 3.679,80 € 519,81 € 
Reale Accident geganters 6.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 
Chartis Responsabilitat directiva 477,68 € 284,03 € 193,65 € 
Reale Transport patrimoni 594,44 € 594,44 € 0,00 € 
Reale Magatzem 237,09 € 184,98 € 52,11 € 
SegurCaixa Accidents executiva 402,66 € 298,31 € 104,35 € 
 TOTAL 13.186,48 € 11.316,56 € 1.869,92 € 
 
Gràcies a les negociacions realitzades, s'han aconseguit rebaixar de les quotes gairebé 1.900 euros. 

3.3.3 Consultes i partes assegurança 
Des del març de 2014 fins al desembre s'han rebut un total de 76 consultes sobre les assegurances. En 
aquest 2014 només hi ha hagut una comunicació d'accidents que s'hagi hagut d'abonar per sinistralitat. 
 

3.4 Material 

3.4.1 Sortides de material 
Les peticions de material que s’han realitzat aquest passat 
2014 són: 
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Data Població Motiu Imatgeria 
30/03/2014 Barberà del Vallès XV Trobada Nacional de gegants d'escola  Tobogans 
10-11/05/2014 El Prat de Llobregat XVII Trobada comarcal del Baix Llobregat Tobogans 
7-8/06/2014 Cervera XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya 2014 Tobogans, exposició plafons 

05/10/2014 Esplugues de 
Llobregat 30 anys dels gegants d'Esplugues Tobogans 

11-12/10/2014 Sant Vicenç dels 
Horts VIII Fira del Món Geganter Tobogans, taller 

colorejables 
 

3.5 Colles voluntàries 

3.5.1 Miranda de Ebro 
A principis del mes de maig, l’Agrupació va rebre una petició de l’ajuntament de Miranda de Ebro 
sol·licitant colles geganteres per a la seva desfilada de carrosses del dia 13 de setembre. Es va demanar 
disponibilitat a la bossa de colles voluntàries, però desprès de realitzar els tràmits amb l’ajuntament de 
la localitat i valorar els pressupostos, va ser descartada per part del consistori per l’elevat cost del 
desplaçament de les colles catalanes. 

3.5.2 Egos Teatre – Esquella de la Torrotxa 
Una altra petició que va rebre la vocalia 
d’esdeveniments va ser la col·laboració amb la 
companyia Egos Teatre. Van demanar la 
col·laboració de l’ACGC per donar un cop de mà 
per localitzar les colles geganteres de les 
localitats on representaven la seva obra 
Esquella de la Torratxa, una obra de teatre que 
completa la seva escenografia amb diversos 
elements de cultura popular, ambientant-la en 
un local geganter. Des de la seva estrena al 
Teatre Nacional, on va participar la Colla 
Gegantera de Pineda de Mar, han visitat les 
poblacions següents: 

- 26 de juliol – Mataró (colla Gegantera d’Iluro) 
- 31 de Juliol – Torelló 
- 1 d’octubre – Badalona 
- 5 d’octubre – Parets del Vallès 
- 10 d’octubre – Olot  
- 15 d’octubre – Manresa  
- 24 d’octubre – Ripollet  
- 6 de Novembre – Riudoms  
- 30 Novembre – Vilanova i la Geltrú 
- 25 de gener – Vilafranca del Penedès 
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3.5.3 Festa dels Súpers 
Un any més, des de la organització de la Festa dels Súpers, van demanar la participació de 4 colles 
geganteres. Feta la crida a la bossa de colles voluntàries, els participants van ser: 

- Dissabte 25 d’octubre: Colla Gegantera d’Iluro de Mataró i Colla Gegantera de Reus. 
- Diumenge 26 d’Octubre: Colla Gegantera de Rubí i Geganters i Grallers de Sant Climent de 

Llobregat. 

3.5.4 Llucmajor 
Durant el mes de juliol, la colla gegantera de Llucmajor (Mallorca) van demanar l’ajuda de l’ACGC per 
contactar amb una colla catalana per participar en les seves festes. Un cop realitzada la crida a la bossa 
de colles voluntàries, aquelles que van mostrar interès en participar, se’ls va facilitar el contacte a la 
colla amfitriona per què entre colles, tanquessin l’intercanvi. 
 

3.6 Comunicació 

3.6.1 Lloc web 
S'han renovat diverses seccions del lloc web, dins de la reestructuració de continguts per millorar 
l'experiència d'usuari. Dins d'aquesta reestructuració: 

3.6.1.1 Secció revista 

S'ha creat una nova secció més simplificada per a la revista, amb enllaç directe a la pàgina principal, per 
destacar-la com un dels elements de difusió més importants, amb quatre subapartats: descripció de la 
revista, contingut i filosofia, subscriptors i col·laboradors.  
URL: http://www.gegants.cat/revista 

3.6.1.2 Secció colles associades 

S'ha creat una nova secció, “Colles associades”, amb 
enllaç directe al menú de la pàgina principal, per incloure-
hi la informació de contacte de les colles. Per una banda, 
un mapa de localització amb fitxes de les colles (amb 
informació sobre la població, la colla, un enllaç al lloc web 
i una imatge), amb icones personalitzades de colors 
diferents per a cada vocalia. Per l'altra, una pàgina amb 
enllaços als llocs web o pàgines de contacte de les 
diverses colles associades, agrupades també per vocalia.  
URL: http://www.gegants.cat/colles 

3.6.1.3 Secció gegants de l’Agrupació 

Dins la secció Agrupació, s'ha modificat la pàgina dels gegants de 
l'Agrupació, Treball i Cultura, amb galeries d'imatges lliscants 
explicatives dels dibuixos dels vestits, per fer-les més visuals i fàcils 
d'entendre per als visitants.  
URL: http://www.gegants.cat/agrupacio/gegants-de-lagrupacio 
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3.6.1.4 Secció transparència 

De conformitat amb la nova Llei de transparència, s'ha creat també l'apartat “Subvencions Públiques – 
Transparència”, dins de la secció Agrupació, on es 
publiquen les dades referents a les subvencions 
concedides anualment a l'Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya.  
URL: http://www.gegants.cat/agrupacio/subvencions-
publiques-transparencia 

3.6.1.5 Bàner 

S'ha afegit un bàner automàtic a la pàgina inicial, per 
poder destacar de manera visible les informacions més 
importants o destacades, les novetats, etc.  

3.6.1.6 Notícies 

A part de les novetats, al llarg de l'any s'han publicat 70 notícies al lloc web amb activitats destacades 
de les vocalies, sortides de la imatgeria de l'ACGC i altres informacions d'utilitat per a les colles. 

3.6.2 Xarxes socials 

3.6.2.1 Facebook 

S'ha reactivat la pàgina de Facebook de l'Agrupació (www.facebook.com/geganterscat), amb més 
imatges i més contingut gràfic, i s'hi han afegit 
publicacions en temps real dels esdeveniments propis i 
destacats de l'ACGC (Ciutat Gegantera i Fira del Món 
Geganter). 

3.6.2.2 Twitter 

A part d'això, s'ha creat un compte de Twitter 
(@geganterscat) per poder donar difusió a les diverses 
activitats geganteres, tant les novetats i activitats pròpies 
de l'Agrupació com les que publiquen les colles 
associades. 

3.6.3 Col·laboracions 
- Col·laboració amb Enciclopèdia Catalana: imatges per a l'Anuari 2014, per al seu article sobre 

País Gegant. 
- Col·laboració amb la Fundació Occitano Catalana: imatges per al llibre Aportacions Catalanes 

Universals, per a l'apartat dedicat a les festes catalanes. 
- Col·laboració amb RAC 1, en el seu programa “No hi som per festes”. 
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3.7 Arxiu 

3.7.1 Digitalització del fons Hurtado 
Aquest passat 2014 s'ha continuat amb la digitalització del fons de diapositives Hurtado, una de les 
seccions més importants de l'arxiu. 

Gràcies a una segona subvenció rebuda per part de l'OSIC hem pogut digitalitzar el total d'aquestes 
diapositives, amb un extens recull de l'imatgeria de tot els país i representació estrangera. 

El volum d'aquest fons supera les 15.000 diapositives, moltes amb un gran valor històric. 
Addicionalment a la digitalització, també es farà el procés d’indexació, per tal de facilitar la seva 
recerca. També s'adquiriran uns contenidors especials per a la conservació de les diapositives. 

3.7.2 Activació arxiu 
S'ha començat la reactiviació de l'arxiu després d'uns mesos d'inactivitat. Es demana a les colles 
associades que facin arribar aquella documentació de rellevància, com llibres o actes de celebració, per 
tal de tenir un arxiu digne i representatiu del món geganter. 
 

3.8 Botiga 

3.8.1 Inventari 
Amb l’entrada de la nova comissió executiva, una de les necessitats que vam considerar molt important 

era inventariar el material que té l’ACGC per dur-ne un millor 
control. Entre tot el material, també hi ha els productes de la 
botiga de l’ACGC. Per tant, durant el passat mes de maig, es va 
realitzar un inventari exhaustiu, quantificant tot el que té la 
botiga de l’ACGC. De mica en mica, s’anirà renovant el material 
afegint novetats i en un termini no gaire llard, creant la botiga 
online. 

3.8.2 Novetats 
Una de les principals novetats pel que fa a la botiga d’aquest 
2014, ha estat la creació de les noves bosses/motxilla 
geganteres. Canviant la imatge i ampliant la possibilitat de 
comprar-la a 4 colors: vermell, blau, verd o negre. 
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4. PUBLICACIONS 

4.1 Revista 

4.1.1 Comissió de la revista Gegants 
Al mes de març es fa la primera reunió amb la comissió de revista, confirmant el compromís dels seus 
membres a seguir amb la seva tasca. Es marquen els objectius següent: 

- La revista ha de sortir a la llum sense cap retard, en les dates previstes. 
- Definir el llibre d’estil de la revista (objectius, canvis per millorar, temàtica, ...)  

4.1.2 Publicitat 
S’han augmentat els ingressos de la revista pel que fa als anunciants. Organitzacions com APPEC i 
Diputació de Barcelona han publicat un anunci en el 75% de les edicions del 2014. 

4.1.3 Subscriptors 
L’any 2014 ha estat molt positiu pel que fa a subscripcions. S’han donat d’alta 52 nous subscriptors, 
mentre que hi ha hagut 12 baixes. 

4.1.3.1 Xarxa de biblioteques 

S’han realitzat reunions amb la Diputació de Barcelona, oferint la revista a la seva xarxa de biblioteques. 
Diputació ha donat el vist i plau, i actualment s’està enviant informació a les biblioteques per tal que 
puguin confirmar les subscripcions. 

4.1.3.2 Fira del Món Geganter 

Es va participar com expositor a la fira de Sant Vicenç dels Horts, gràcies al compromís de la comissió de 
revista. El resultat va ser molt positiu, ja que es van aconseguir un bon nombre de noves subscripcions. 
 

4.2 Calendari 

4.2.1 Captació informació 
Durant els darrers mesos de 2014 s'ha dut a terme la recollida d'informació sobre les activitats previstes 
per a l'any 2015 amb gegants i capgrossos. La recollida d'informació va dur-se a terme entre el 24 
d'octubre i el 9 de desembre de 2015, i van respondre-hi un total de 280 colles, tant associades a 
l'ACGC com externes. 
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Distribució per vocalia de les colles associades que han fet arribar informació: 
 
Vocalia Socis Total Socis Informació % Num Activitats 
(B) Anoia 12 5 41,7% 10 
(B) Bages-Berguedà 30 27 90,0% 86 
(B) Baix Llobregat 32 28 87,5% 102 
(B) Barcelona 24 14 58,3% 55 
(B) Maresme 43 31 72,1% 122 
(B) Osona 20 18 90,0% 45 
(B) Penedès-Garraf 21 13 61,9% 44 
(B) Vallés 53 42 79,2% 125 
(G) Empordà 21 11 52,4% 44 
(G) Gironès-Pla Estany 14 5 35,7% 18 
(G) Gironines 9 8 88,9% 22 
(G) la Selva 16 10 62,5% 42 
(I) Illes Balears 6 3 50,0% 20 
(L) Lleidatanes-Andorra 17 11 64,7% 34 
(L) Terres de Lleida 12 5 41,7% 25 
(T) Camp de Tarragona 33 14 42,4% 53 
(T) Terres de l'Ebre 12 4 33,3% 16 
00 Sense vocalia 12 4 33,3% 13 
     
TOTAL 387 253 65,4% 876 

4.2.2 Col·laboracions 
En aquesta ocasió, com l'any passat, hem comptat amb la Coordinadora de Geganters de Barcelona com 
a coeditors del Calendari del Món Geganter 2015. També han col·laborat en la recopilació d'informació 
la Federació Valenciana de Nanos i Gegants, la Maison des Géants (Bèlgica) i la Ronde des Géants 
(França). 

4.2.3 Contingut 
S'ha aconseguit recopilar un nombre important d'activitats per al 2015 i, per primer cop des de l'inici de 
la publicació, s'ha aconseguit sumar més de 1.000 activitats geganteres. 

Pel que fa a la resta de contingut, més enllà de l'apartat de l'agenda pròpiament dita, s'ha canviat 
l'estructura dels articles per aconseguir una obra més completa i més encarada a la difusió del fet 
geganter a les persones externes a les colles i al món geganter, amb articles més atemporals i generals. 
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4.2.4 Difusió 
Com en les edicions passades, a part dels exemplars que es reparteixen a les colles i els que es queden 
Agrupació i Coordinadora, es farà difusió del Calendari a les Oficines de turisme més importants del país 
per fer difusió de l'any geganter. 

4.3 Llibres 

4.3.1 Trenta anys Agrupació 
Una de les feines més importants per commemorar els 30 anys de l’ACGC és la tasca de recerca de 
documentació per tal d’ampliar i detallar la nostra història. Tota aquesta recerca tindrà com a objectiu 
la confecció d’un llibre que recopilarà tota la història de l’entitat d’una manera cronològica i sobretot, 
molt visual. A principis de juny de 2015, esperem tenir el resultat final. 

4.3.2 Il·lustracions KAP 
Es va proposar al ninotaire Jaume Capdevila (KAP) fer un llibre amb el recull de les il·lustracions que 
apareixen des de la revista número 36. En KAP va acceptar la proposta i s’ha creat un grup de treball en 
el que formen part components de la comissió de revista, de la comissió executiva i el mateix KAP. La 
intenció és que el llibre surti a la llum per sant Jordi de 2015. 
 

5. IMATGERIA 

5.1 Sortides 2014 

 
 

Data Població Motiu Imatgeria Tipus 
26/01/2014 Castellbisbal 20 anys dels Gegants Manel i Vicenta Gegants Ordinària 

01/02/2014 Calella Cloenda Assemblea General A.C.G.C Gegants i 
Gegantons ACGC 
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30/03/2014 Barberà del Vallès XV Trobada Nacional de gegants d'escola  Gegantons Extraord. 

30/03/2014 Parets del Vallès XX Trobada Comarcal de Gegants del 
Vallès Gegants Vocalia 

26/04/2014 Lliçà d'Avall 25 anys dels Gegants i la Colla Gegants Ordinària 

11/05/2014 Calella Cloenda Ciutat Gegantera de Catalunya 
2014 

Gegants i 
Gegantons ACGC 

7-8/06/2014 Cervera XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya 
2014 Tota ACGC 

21/06/2014 Sant Joan Despí 30 anys dels Gegants vells Joan Pi i 
Pomereta 

Gegants i 
Gegantons Ordinària 

22/06/2014 Cervera Seguici de Corpus Gegants i 
Gegantons ACGC 

8-10/08/2014 Timisoara XXVII Aplec Internacional de la Sardana Tota  Extraord. 

16/08/2014 Ascó I Trobada de Gegants Gegants i 
Gegantons Ordinària 

06/09/2014 Llinars del Vallès 40 anys dels gegants i estrena gegants Gegants i 
Gegantons Ordinària 

21/09/2014 Montornès del 
Vallès 25 anys dels Gegants de Montornès Gegants Ordinària 

26-
29/09/2014 Cervera Festa Major de Cervera 2014 Gegants i 

Gegantons ACGC 

05/10/2014 Esplugues de 
Llobregat 30 anys dels gegants d'Esplugues Tota Ordinària 

11-
12/10/2014 

Sant Vicenç dels 
Horts VIII Fira del Món Geganter Tota ACGC 

02/11/2014 Sant Miquel de 
Balenyà 

XXI Trobada Comarcal de Gegants 
d'Osona Gegantons Vocalia 

 

5.2 Restauracions 

5.2.1 Geganta Cultura 
A principis d’any na Cultura va patir un cop a 
l’esquena i al coll, que li van causar esquerdes i 
algun bony. No va ser fins a principis de juliol que 
es va poder dur a restaurar al taller d’escultura 
d’en Manel Casserras. 

5.2.2 Gegantons Pau i Alegria 
Una de les necessitats que fa anys ens demanaven des de el Cos de 
Monitors i totes aquelles Ciutats Geganteres que han custodiat els 
gegantons Pau i Alegria era un canvi en els cavallets, no només pel 
deteriorament dels que tenien, sinó també, per canviar i adaptar els 
gegantons a les necessitats dels nens de les colles geganteres. Per aquest 
motiu, es va estudiar amb el Taller Drac Petit de Terrassa, lloc on van ser 
creats, la possibilitat de realitzar uns gegantons nous i més alts. Amb 
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aquest canvi, es va aprofitar per restaurar les figures a fons i canviar les robes que ja estaven malmeses.  
El resultat final de tota aquesta feina va ser presentat el passat mes d’octubre en la VIII Fira del Món 
Geganter a Sant Vicenç dels Horts. 
 

6. SECRETARIA I PROTOCOL 

6.1 Presentació 

Les tasques de secretaria i protocol més rellevants de l’ any 2014 de l’ACGC han estat, entre altres, 
l’elaboració de documentació, la gestió d’associats, la gestió del procés electoral de ciutat gegantera 
2015, la representació de l’entitat, el contacte amb els secretaris d’altres entitats per a la coordinació 
d’actes que intervé l’ACGC i la gestió dels canal pels quals arriben i s’emeten aquests documents. 

6.2 Tasques 

Amb aquesta introducció es pretén emmarcar els àmbit de treball que desenvoluparà aquesta 
memòria. 

6.2.1 Reunions 
Cal elaborar la convocatòria, l’acta, l’informe, el guió, el registre d’assistència i efectuar l’emissió 
d’aquesta documentació de cada reunió que celebra l’entitat:  

- Assemblea general (anual) 
- Junta directiva (bimensual) 
- Comissió executiva (quinzenal) 

6.2.2 Documentació per als nous socis 
Facilitar la documentació als nous associats i canalitzar les peticions a les vocalies adequades. 

- Carta de benvinguda del president 
- Dossier de presentació 
- Llistat de socis 
- Estatuts 
- Reglament de Règim Intern 
- Cobertura d’assegurança 

6.2.3 Procés electoral Terrassa 2015 
Gestió del procés electoral de ciutat gegantera 2015. Aquest any 2014, s’ha establert una nova fórmula 
per elegir ciutat gegantera: la votació a través del correu electrònic. Aquesta modalitat, ha vingut 
donada al no haver-hi cap petició d’entrada pels canals i terminis establerts pel Reglament de Règim 
Intern. La qual cosa ha comportat una modificació d’aquests i un canal no usat amb anterioritat.  
Un cop rebuda la petició amb la documentació complementària, es va establir el calendari del procés 
electoral. Amb l’inici de la campanya informativa a les colles i el mètode de participació.  
Finalment va ser proclamada XXX Ciutat Gegantera, Terrassa 2015. 
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Passos que es van dur a terme: 
- Informació a les colles inici procés (tantes com associats al moment) 
- Comunicat a les colles inici votacions (tants com associats al moment) 
- Seguiment votacions (diàriament) 
- Comunicat de l’escrutini (tants com associats al moment) 
- Proclamació XXX Ciutat Gegantera 2015 (tants com associats al moment) 

6.2.4 Representació 
Assistir a actes que s’ha rebut invitació en representació de l’ACGC. 

- El 29 d’agost a Matadepera en els actes inaugurals de la Festa Major. La invitació tenia dos 
motius rellevants, el primer per ser els Gegants de Matadepera, Llorenç i Agnès, els 
responsables de realitzar el pregó de Festa Major i el segon per acompanyar al consistori en la 
inauguració del monument dedicat als Gegants de Matadepera, en record de Ciutat Gegantera i 
II Trobada Internacions de Gegants, celebrat el 1992. 

- El 4 d’octubre a Premià de Mar en la presentació del gegant Martí. Una reproducció de 
l’existent, amb la particularitat de poder ser portat per persones amb discapacitats motrius i 
sensorials. 

6.2.5 Protocol 
Establir contacte amb els gabinets de secretaria i protocol dels ajuntaments que col·laboren en 
l’organització d’esdeveniments de l’ACGC. Elaborar i emetre les invitacions, gestionar les respostes, 
confeccionar les escaletes dels actes, rebre les autoritats. 

 
- Ciutat Gegantera 2014 Cervera  

o Reunions de seguiment a Cervera (tres) 
o Gestió d’ invitacions (100) 
o Celebració Ciutat Gegantera  
o Recepció dels convidats 

 
- Fira del Món Geganter 2014 Sant Vicenç dels Horts 

o Reunions de seguiment a Sant Vicenç dels Horts(una) 
o Gestió d’ invitacions (100) 
o Celebració Fira del Món Geganter 
o Ponent a la taula rodona “Els geganters del futur” 
o Acolliment als visitants, expositors i participants 
o Recepció dels convidats 

 
- Congrés “País Gegant” 

o Gestió d’ invitacions de cada seu (100) 
o Acolliment als visitants i participants d’Olot 
o Recepció dels convidats d’Olot 
o Acolliment als visitants i participants de Solsona 
o Recepció dels convidats de Solsona 
o Acolliment als visitants i participants de Berga 
o Recepció dels convidats de Berga 
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6.2.6 Projecte educatiu 
Seguiment del Projecte Educatiu, en fase de proves, a l’Escola Montpalau de Pineda de Mar, per cercar 
aquelles problemàtiques de caràcter tècnic. 
 

7. TRESORERIA 

7.1 Quotes 

7.1.1 Impagaments 
A data d’avui, un total de 16 colles no han fet efectiu el pagament de la quota del 2014, quatre de les 
quals també tenen pendent la de l’any 2013. 

7.2 Documentació 

7.2.1 Formulari SEPA 
Modificació important en el full de domiciliació bancària pel cobrament de les quotes per adaptar-lo al 
sistema SEPA i substituir el número de compte corrent pel codi IBAN. Aquest formulari ha estat enviat a 
totes les colles sòcies de l’ACGC perquè l’omplin i el retornin per correu electrònic i l’original ens el facin 
arribar per correu postal. 

7.2.2 Dossier subvencions DIBA 
En el mes de desembre de 2014 es va confeccionar i enviar un dossier amb les nocions bàsiques per 
poder fer la justificació corresponent de la subvenció de Cultura de la Diputació de Barcelona. 

7.2.3 Dossier subvencions OSIC 
A mitjans de gener de 2015 s’ha enviat a totes les colles sòcies de l’ACGC un altre dossier amb les 
nocions per poder justificar les subvencions que concedeix l’OSIC del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
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7.3 Subvencions 

Les subvencions sol·licitades i concedides per a l’any 2014 han estat les següents: 
 
Origen Tipus subvenció Quantitat 

OSIC (Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural) - 
Generalitat de Catalunya 

Subvenció per cursos de ball de gegants i cap grossos 773,00 € 
Subvenció per digitalització de fons audiovisual 3.354,00 € 
Subvenció per l’edició del llibre “Els Gegants de l’ACGC” 2.726,00 € 
Subvenció per Federacions de les activitats anuals 15.373,00 € 

Departament Mitjans de 
Comunicació - Generalitat de 
Catalunya 

Subvenció per la revista Gegants 2014 2.920,00 € 

Departament de Benestar i 
Família - Generalitat de 
Catalunya 

Subvenció en espècie (Ordinador de sobretaula) - 

Departament de Cultura - 
Diputació de Barcelona Subvenció per a les activitats culturals 2014 2.439,00 € 

 TOTAL 27.585,00 € 
 

7.4 Tributació i nova reforma fiscal 

Després d’haver assistit a diverses reunions informatives s’ha enviat a totes les colles un resum dels 
aspectes més importants de la nova reforma fiscal que afecta a totes i cada una de les entitats que 
disposin de CIF propi. 

7.4.1 Llei de transparència 
Va entrar en vigor el 10 de desembre de 2014.  

• A qui li afecta? Qui compleixi el següents requisit: L’entitat que tingui uns ingressos, durant 
l’any, superiors a 100.000 € o que hagi rebut subvencions per valor superior a 5.000,00 € i que 
això suposi més d’un 40% dels ingressos totals anuals. 

• Què s’ha de fer? haurà de fer públic, directament a la pàgina web de la pròpia entitat o per 
qualsevol altre mitjà, import rebut de subvencions o contractes concedits per part de 
l’Administració Pública, l’ús que se’n fa dels diners rebuts i les  funcions que desenvolupen els 
seus directius, així com, la estructura de la junta 

• L’incompliment de la normativa de transparència serà sancionat amb una multa de 6.000 a 
12.000 € i la suspensió a no rebre ajudes públiques en un període de 5 anys. 

7.4.2 Impost de societats 
A partir de 2015 l’han de fer totes les entitats, tinguin el volum que tinguin. 

• A què obliga aquest impost?  
o Obligació de portar la comptabilitat de l’associació amb  el nou Pla General Comptable 
o Obligatòriament, en el mes de juliol s’haurà de  presentar l’IMPOST DE SOCIETATS. Cal 

comentar que aquest impost no s’haurà de presentar fins al juliol de 2016, una vegada 
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tancat l’exercici fiscal del 2015, a 31/12/2015. S’hauran de posar tots els ingressos, 
despeses, actius, etc. que ha tingut l’associació durant l’any. No obstant, les subvencions 
i donacions rebudes no tributen, però hi ha alguns ingressos que si, com per exemple, la 
venta de loteria, benefici per portar les barres del bar de la Festa Major, etc... 

• Continuen estan exempts de IVA. No obstant a partir de 2015, les entitats sense afany de lucre 
no hauran de demanar l’exempció d’IVA perquè automàticament i obligatòriament es 
declararan exemptes. 

7.4.3 Model 347 
És la declaració dels proveïdors, clients i subvencions que superin els 3.005,06 € durant tot l’any. Amb la 
nova normativa, a més dels clients i proveïdors a qui hem facturat o ens han facturat més de 3005,06 € 
durant l’any 2014, també s’haurà de posar l’import de les subvencions rebudes per organismes  públics, 
sigui la dotació econòmica que sigui. Per tant, a partir de l’any 2015 i a finals de febrer de cada any, 
començant el 28 de febrer de 2015, s’haurà de fer la declaració del model 347 amb les dades de l’any 
anterior. 

7.5 Bancs 

7.5.1 Rebaixa en les comissions bancàries 
S'han negociat a la baixa amb la Caixa els serveis següents: 

- Manteniment: de 46,8 € a 24,0 € 
- Targetes de crèdit 
- Transferències: de 3,75 € a 1,00 € per moviment 
- Rebuts 

 

8. COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 

8.1 Cos de monitors de balls de gegants 

8.1.1 Resum d’activitats 
A continuació, us fem un resum del que ha 
estat l’activitat del “Cos de Monitors de Balls 
de Gegants l’ACGC”. 

8.1.1.1 Balls protocol·laris 

S’ha continuat vetllant, ensenyant i treballant 
pels balls protocol•laris de la imatgeria de 
l’Agrupació: 

- El “Ball Nou”, als Geganters i Grallers de 
Calella, com a Ciutat Gegantera de 
Catalunya 2013. 
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- El “Ball de l’Aniversari” i “Peuets de Gegant”, al Grup de Geganters i Grallers de Cervera, com a 
Ciutat Gegantera de Catalunya 2014. 

8.1.1.2 Cursets colles 

Hem realitzat els cursets que ens han sol•licitat les 
colles geganteres de: 

- Sant Antoni de Vilamajor (curs d’iniciació) 
- Vinaròs (curs d’iniciació i perfeccionament) 
- Tivissa (curs de coreografia) 
- Sant Cugat del Vallès (curs d’iniciació i curs de 

perfeccionament) 
- Palafolls (curs d’iniciació) 

8.1.1.3 Espectacle Fira del Món Geganter 

Per sisè any consecutiu, el Cos de Monitors va ser present en els actes de la Fira del món geganter, a 
Sant Vicenç dels Horts, amb l’espectacle de música i balls de gegants “Batecs”. També van preparar i 
organitzar la presentació de les figures noves i l’espectacle de proclamació de la Fira del Món Geganter 
de l’any 2015. 

8.1.1.4 Escola de nous monitors 

Aquest any s’ha dut a terme l’escola de nous monitors. Unes jornades realitzades els dies  8/11/2014, 
22/11/2014, 13/12/2014 i 10/01/2015, totes elles a Sant Feliu de Llobregat. Les jornades van servir per 
estudiar i desenvolupar la tasca del cos de monitors amb tots aquells alumnes inscrits al curs. Com a 
resultat de l’escola, durant tot l’any 2015 es treballarà en comú i es faran diverses jornades tant de 
professors com alumnes, per reciclar-nos i fer noves directrius. 

8.2 Cos de monitors de capgrossos 

8.2.1 Resum d’activitats 
Un any més, al no tenir cap colla que allotgi la Trobada Nacional de Capgrossos, el cos de monitors de 
capgrossos s’ha fet càrrec de les sortides dels caps de l’ACGC. Enguany han viatjat a: 
 

Data Població Motiu Imatgeria Tipus 
7-8/06/2014 Cervera XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya 2014 Tota ACGC 

8-10/08/2014 Timisoara XXVII Aplec Internacional de la Sardana Tota  Extraord. 

05/10/2014 Esplugues de 
Llobregat 30 anys dels gegants d'Esplugues Tota Ordinària 

11-12/10/2014 Sant Vicenç dels 
Horts VIII Fira del Món Geganter Tota ACGC 

 
Cal destacar la participació a l’Aplec Internacional de la Sardana, on l’ACGC conjuntament amb Adifolk, 
ha bolcat tot el seu interès amb què tota la imatgeria participi i com no, donant un important 
protagonisme als capgrossos en les diferents passejades i espectacles realitzats a Timisoara (Romania). 
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8.3 Música 

8.3.1 Disseny de la comissió 
Aquest any s’ha contactat amb diverses persones per dissenyar el que ha de ser la vocalia de música de 
l’Agrupació i s’ha creat un grup gestor per organitzar els grups de treball de la comissió. La proposta 
organitzativa de la comissió és la següent: 

 

9. VOCALIES TERRITORIALS 

9.1 Bages - Berguedà 

9.1.1 Renovació vocals 
S'inicia una nova legislatura a la Vocalia Bages Berguedà. Segueix en 
Jaume Roca com a vocal i entren com a vocals suplents, en David Tristany 
i en Leandre Ubasart. 

9.1.2 Actes 

9.1.2.1 Festes, trobades i aniversaris 

9.1.2.1.1 Festes de la cultura popular a Berga 

El diumenge 16 de març de 2014, la ciutat de Berga va acollir “La Festa de 
la Cultura Catalana”, una jornada festiva singular que va ser organitzada per l’Institut-SES. Serra de 
Noet, en motiu de la visita excepcional d’estudiants procedents de diferents països d’Europa (Programa 
Comenius). El bon temps va acompanyar durant tota la jornada, sobretot durant el lluït cercavila que va 
transcorre des d’aquest Institut fins a l’emblemàtica Plaça de Sant Pere, lloc on es van realitzar els 
diferents balls i el fi de festa. 

9.1.2.1.2 XVII Trobada Comarcal Bages-Berguedà, a Sant Fruitós de Bages 

Vint-i-dues colles van participar a la XVII Trobada comarcal, que enguany, es va celebrar a la població de 
Sant Fruitós de Bages. Dues cercaviles van voltar pels diferents carrers de Sant Fruitós fins arribar a la 
Plaça Alfred Figueras, on la colla de Montmajor, amb en Casanova i la Pubilla Xica va fer el canvi de 
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bandes amb en Sala i la Ricardis, gegants de Sant Fruitós. Cal destacar que en el ball de vocalia "Nocturn 
Blau" es van tenir que fer dues rotllanes, degut a l'espai de la plaça. 

9.1.2.1.3 Centenari dels Gegants de Viserta, Ramir i Constança 

El Ramir i la Constança del Carrer Viserta de  Monistrol de Montserrat, 
han arribat als 100 anys de vida. Durant aquest any 2014 s’han realitzat 
diversos actes per celebrar aquesta efemèride. L’acte de presentació de 
la restauració i nova imatge dels Gegants Vells de Viserta i la inauguració 
d’una placa commemorativa, va tenir lloc el diumenge 15 de juny. Ara 
bé, l'acte mes destacat va ser la trobada de gegants centenaris, que va 
tenir lloc el dissabte 12 de juliol a la tarda. Cal dir que totes les parelles 
presents a la trobada eren figures originals. 

9.1.2.1.4 25 anys dels Gegants d'Avià, en Serni i la Laieta 

Durant aquest any 2014, el poble d’Avià ha celebrat el 25è. aniversari 
dels seus gegants. Per aquest motiu, aquestes figures van ser 
restaurades al Taller d’Escultura Casserras de Solsona. La nova imatge 

del Serni i la Laieta es va presentar durant el cercavila de la Festa Major (29-10-2014). I l’acte de 
commemoració del bateig dels gegants va tenir lloc el diumenge 16 de novembre, quan es va organitzar 
una trobada amb cinc parelles de gegants del Berguedà. 

9.1.2.2 Estrenes 

9.1.2.2.1 Estrena de la geganta Blanca, de la colla de Els k + Sonen de Balsareny 

El Dissabte 28 de Juny a la tarda, la colla de Els k + Sonen de Balsareny va estrenar la seva nova geganta, 
amb el nom de Blanca de Bell-Lloc. La nova figura va ser construïda per en Toni Mujal. Al finalitzar la 
cercavila va ser presentada i batejada per Mossèn Bajona i els  padrins van ser En Sala i Na Ricardis, 
gegants de Sant Fruitós de Bages. 

9.1.2.2.2 Estrena del Gegant Tinet dels Manxons, de la 
colla de Callús 

El Diumenge 29 de Juny, i després d'un any de l'estrena 
de la Maria de Viladelleva, la colla gegantera de Callús 
estrenava el seu gegant, amb el nom de Tinet dels 
Manxons. Va ser construït per en Toni Mujal. Va ser 
batejar per en Mossèn Jolis i els padrins van ser els 
gegants de Sant Vicenç de Castellet. 

9.1.2.2.3 Estrena dels Gegants de Calders  

El 14 de Setembre, la població de Calders va veure a 
néixer els seus primers gegants. Construïts per Neus Serra. Els gegants amb els noms de "Miquelet, el 
cargolaire" i "Rossita, la cacauera", representen a dos personatges molt populars que hi havia hagut a 
Calders fa molts anys. Van ser apadrinats pels gegants de Sant Fruitós de Bages. 

9.1.2.2.4 30è Aniversari de Santpedor, i estrena de dos capgrossos 

El 27 de Setembre els gegants de Santpedor van celebrar el seu trentè aniversari, i un dels actes 
principals, va ser l'estrena de dos capgrossos, la Teia i la Cera, construïts per en Toni Mujal. 
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9.1.2.3 Exposicions i congrés 

9.1.2.3.1 Exposició Click Patum  

Durant tots els dissabtes i diumenges del mes de novembre, a la Sala Polivalent del Teatre Municipal de 
Berga, es va poder visitar la primera edició de l’exposició “Click Patum”. Aquesta mostra estava formada 

per més de 2500 ckics de Playmobil, repartides 
en deu diorames, que reproduïen les diferents 
comparses de la Patum. Aquesta mostra va ser 
realitzada pel berguedà Oriol Camprubí. 

9.1.2.3.2 Sessió del Congrés País Gegant a 
Berga 

El cap de setmana del 29 i 30 de novembre de 
2014,  Berga va acollir la tercera sessió de 
“País Gegant - Congrés Nacional de Gegants i 
Imatgeria Festiva de Catalunya”. En aquesta 
ocasió, la jornada portava per títol: “Tradició, 
Comunicació i Tecnologia”. En les ponències, 
es van tractar diversos temes relacionats amb 
la presència del món geganter als mitjans de 

comunicació. Ara bé, també hi van haver algunes estones destinades a parlar de la Patum (Obra Mestra 
del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat), concretament quan Albert Rumbo (gerent del 
Patronat) va parlar de la festa i també quan en finalitzar el congrés diumenge, els assistents van poder 
visitar la Casa de la Patum. 

9.1.3 Geganters Solidaris del Bages-Berguedà 
Per acabar el resum del any, volem afegir que durant tot l'any, els geganters i grallers solidaris han 
ajudat a totes les colles que ho han sol·licitat. Ja fa tres anys que va néixer aquesta branca de la vocalia, 
i ho valorem molt positivament, ja que moltes colles han pogut fer moltes sortides gràcies a la 
col·laboració de totes aquestes persones que sense ànim de lucre els han ajudat amb moltes ganes. 
 

9.2 Barcelona (Coordinadora) 

9.2.1 Actes 
Hem col·laborat amb l’Agrupació per fer el Calendari del Món Geganter 
2014. 

S’han realitzar com cada any els actes corresponents a les Festes de Santa 
Eulàlia (Mostra de Gegantons i Bestiari Infantil al Pati Manning, Cercavila de 
Gegantons d’escola i la Ballada de gegantons i altres elements infantils) i els 
actes de les festes de la Mercè (Cap a la Festa, Mostra de gegants al Museu 
Marítim de les Drassanes, Convidats dels Gegants de la Ciutat, la Xambanga, 
les Matinades, Anada a ofici, Mostra de balls i passada de la Mercè i el Toc a 
Plegar). 
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9.2.2 Música 
Enguany la vocalia de músics de Barcelona ha continuat amb el servei per aquelles colles que no tenen 
músics i que poden sol·licitar en qualsevol moment. També s’han estudiat diferents possibilitats per fer 
cursos de música per a les colles, ja que s’ha vist que la demanda és prou alta. Cap de les propostes ha 

arribat a port, degut als alts costos de fer cursos per 32 colles, sumant-hi 
la gran varietat d’instruments, maneres de funcionar dels músics... El que 
sí que s’ha començat a treballar en alguns casos és una interrelació amb 
els músics de les colles per poder conèixer quines són les seves 
mancances i poder donar més serveis. 

9.2.3 30è aniversari Coordinadora 
Malgrat la comissió creada al respecte i l’ambiciós projecte que es va 
presentar, es va declinar fer les celebracions que s’havien ideat degut a 
la rebuda freda que va tenir entre les pròpies colles sòcies. Finalment, es 
va convocar el concurs per escollir el logotip i va guanyar l’obra de 
Gemma Esteve Acosta, de Sant Andreu.  

Per la Mercè es va presentar l’exposició commemorativa del 30è 
aniversari que compta amb 10 plafons i 2 expositors, que relaten la història de la Coordinadora des del 
1984 fins avui repassant els esdeveniments més destacats de la nostra història.  

També es va realitzar com a acte commemoratiu Els convidats dels Gegants de la ciutat. 

9.2.4 Xarxes 
Enguany hem continuat treballant a les Xarxes socials. Hem estrenat la nova imatge del web, tot i que 
es troba inactiu. 

9.2.4.1 Facebook 

La nostra feina ha estat donar a conèixer tots els gegants de Barcelona amb la seva història, així com 
visitar i promocionar les festes de les nostres colles.  
Hem passat de 402 a 693 m’agrades, un increment dins dels paràmetres normals, del +72,3%.  

9.2.4.2 Twitter 

Amb el nom de Gegants de Barcelona @gegantsbcn, des de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre del 
mateix any hem publicat 2161 tuits (+255,4%), seguim a 73 persones més (+14,0%) i ens en segueixen 
249 més (+50,9%). Majoritàriament retuitegem tot el que diuen les colles sòcies.  

9.2.4.3 Instagram 

En tot el 2014 a @gegantsbcn hem publicat 62 fotos (-23,5%) hem aconseguit que ens segueixin 236 
persones més (-31%) i nosaltres en seguim 25 més (-81,6%). 
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9.3 Camp de Tarragona 

9.3.1 Comunicació 
S’ha creat una pàgina web com a eina de comunicació entre les colles de la vocalia i l’Agrupació: 
http://webs.gegants.cat/campdetarragona 
Es manté contacte amb les colles principalment a través del telèfon i el correu electrònic. 

9.3.2 Actes 
Hem participat en diversos actes de les colles de la vocalia i de la Coordinadora de colles de geganters i 
grups de grallers de les comarques meridionals de Catalunya.  

- XVI Trobada de gegants a Valls, 21 de juny 
- Presentació del llibre Els gegants de les Meridionals, 12 de juliol a Tarragona 
- Xerrada - col·loqui Gegants: origen, evolució i estat actual, a càrrec de Gerard Pouget, a Botarell 

el 12 d’agost 
- 150è Aniversari dels gegants i els nans de Montblanc, 8 de setembre 
- Convidada dels Veguers, a Montblanc, 8 de setembre 

 

9.4 Gironines 

9.4.1 Comunicació 
S’ha creat una pàgina web com a eina de comunicació entre les colles de la vocalia i l’Agrupació: 
http://webs.gegants.cat/pirineugironi 

Es manté contacte amb les colles principalment a través del telèfon i el correu electrònic. S’ha parlat 
per telèfon amb tots els representants de les colles que integren la vocalia per actualitzar dades i 
intercanviar informacions. 
 

9.5 Illes Balears 

9.5.1 Presentació 
Per als gegants i geganters de les Illes Balears que formen part de l’Agrupació Gegantera de Catalunya, 
l’any 2014 ha estat un any positiu i ple de trobades de gran qualitat.  
Al llarg de l’any s’han anat fent diferents trobades de gegants a molts pobles de les nostres Illes: Muro, 
Sa Pobla, Inca, Felanitx, Marratxí, Alaró,... Al mateix temps que es dóna a conèixer el món dels gegants 
als diferents municipis i a la seva gent, també es dóna l’oportunitat a les diferents colles de geganters 
de fer pinya i estimar la cultura i tradició illenca. 
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9.5.2 Actes 

9.5.2.1 Mostres 

En el marc de la Diada de Mallorca, es va celebrar la I Mostra de Gegants de Mallorca a la Ciutat de 
Palma, celebrant-se la mostra a l’antic hospital militar des del 4 al 12 de setembre. Es va poder comptar 
amb més de 20 colles de gegants i capgrossos de l’illa, que varen exposar les seves figures en el claustre 
d’aquest antic hospital. D’aquesta manera, la població illenca va poder conèixer de més aprop les 
diferents colles geganteres amb els seus particulars gegants, podent descobrir un món geganter fins 
aleshores desconegut per a molts dels habitants dels nostres municipis. 

Aquesta mostra, va acabar amb una trobada de gegants a la ciutat de Palma, essent una trobada molt 
concorreguda i aplaudida. 
 

9.6 Lleidatanes - Andorra 

9.6.1 Comunicació 
Hem creat un grup de whatsapp amb els caps de colla de la vocalia. Tot i que estem contents amb el 
resultat, es cert que ens ha permès conèixer alguns dels problemes de les colles, canvis de cap de colla 
que no estan modificats, colles que estan amb problemes. 

9.6.2 Producte Damm 
S’ha fet tota la difusió possible. La majoria de les colles han demanat el producte. Només una colla no el 
va poder demanar per problemes amb la quota. 

9.6.3 Projectes futurs 
Durant el 2015 tenim previst fer una reunió amb totes les colles de la vocalia. També tenim previst 
reemprendre els assajos de ball de vocalia per tal de poder fer al 2016 la primera trobada comarcal. 
 

9.7 Maresme 

9.7.1 Vocalia i reunions 
Aquest 2014, el vocal de la comarca del Maresme ha 
sigut en Xavier Latorre, de la Colla de Geganters de 
Palafolls,  tenint  en Joan Burjons com a vocal 
suplent, de la Colla de Geganters i Grallers de Pineda 
de Mar. 

Durant el 2014 la Vocalia del Maresme ha fet  4 
reunions Comarcals ( 1 cada 3 mesos)  a Pineda de 
Mar, poble del Gegant Hereu 2013. En aquestes 
reunions s’ han tractat els temes que a nivell 
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comarcal més preocupaven a les colles i també han servit per seguir mantenint el “bon rotllo” que hi ha 
entre les colles del Maresme. Bon rotllo que han trobat les noves colles que s’han format o s’han 
adherit a la ACGC, de la nostra comarca  aquest 2014. 

9.7.2 Actes 

9.7.2.1 Noves colles i estrenes 

Han sigut la Colla  de Geganters de Canet de Mar, que féu la seva primera sortida el mes de  maig,  la  
Colla d’Argeganters de l’escola Argentona d’ Argentona, i, la Colla de Premià, que s’afegiren a la ACGC. 
També hem tingut l’estrena d’ un nou gegant. El passat 4 d’ octubre, la Colla de Premià de Mar estrenà 
en Martí, un gegant construït  per en Jordi Grau del Taller Drac Petit de Terrassa. Aquest gegant està 
adaptat perquè el puguin portar tant persones amb una minusvalua física, psíquica o sensorial. 
Durant aquest any, diverses colles del Maresme han sortit fora del nostre país per participar a diferents 
trobades de gegants arreu d’ Europa. 

9.7.2.2 Esdeveniments 

A casa nostra han participat en diferents esdeveniments. Com ara la Colla d’ Iluro de Mataró que 
participà a la Festa dels Súpers. La Colla de Geganters i Grallers de Pineda de Mar que participà a l’ obra 
de teatre l ‘Esquella de la Torratxa, que es féu al Teatre Nacional de Catalunya. L’ obra un cop va anar 
de gira per Catalunya, demanà la participació  de les colles dels pobles on es representava. Així quan va 
anar a Badalona, hi participà la Colla de Gegants de Badalona i quan va anar a Mataró hi participà la 
Colla d’ Iluro. 

9.7.2.3 Participació en activitats de l’ACGC 

A nivell d’ ACGC  la Vocalia ha participat a l’ Assemblea celebrada a Calella el passat 1 de febrer, amb un 
gran nombre de colles del Maresme.  
També un nombrós grup de colles varen assistir a la Ciutat Gegantera celebrada a Cervera. 
I per finalitzar vàrem muntar l’estand de la Comarca del Maresme a la Fira del Món Geganter a Sant 

Vicenç dels Horts. Aquest any vàrem omplir l’estand, a banda del 
ja tradicional “memory” de la comarca i els cavallets perquè els 
més petits puguin iniciar-se al món geganter, amb  els cartells de 
les trobades de la comarca del 2014. 
I el diumenge de la cercavila entre d’ altres colles del Maresme,hi 
participà en Guerau I de la Colla de Geganters i Grallers de Pineda 
de Mar com Hereu 2013 de la Comarca del Maresme.  
En les tres festes del món geganter  el vocal de comarca també hi 
fou present com a membre de la junta directiva.  

9.7.2.4 Hereu del Maresme a Pineda 

I per finalitzar, el 19 d’ octubre es celebrà la 24ª Trobada 
Comarcal de Gegants a Pineda de Mar.  
Ens reunírem 28 colles de la  comarca i més de 1000 persones, 
per celebrar la nostra trobada i per escollir l’ Hereu 2014. 
Acompanyats d’ un molt bon dia, totes les colles arribaren a la 
plaça de la plantada i començaren una cercavila pels carrers de la 
vila, fins arribar a la plaça de la plantada final. Allí, i després d’ 
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uns parlaments de l’ Alcalde de Pineda, la regidora de Cultura de l’ Ajuntament pinedenc, el president 
de l’ ACGC Amador Codina i el cap de Colla de Pineda  de Mar, en Joan Burjons, les colles realitzaren  la 
Dansa del Maresme. 
20 colles fent la dansa del Maresme i al mig de totes, els gegants de Pineda. 
Tot seguit i prèvia a una votació a nivell de tota la comarca, fou escollit Hereu 2014 el gegant de 
Malgrat, en Bernat Estornell. Que agafà el relleu d’ en Guerau i serà el representant de la comarca 
durant el 2015. 
I per acabar la gran festa a dinar. Més de 950 geganters dinant tots junts al pavelló de Can Xaubet de 
Pineda de Mar.  
Una gran diada gegantera que deixà petjada a la població de Pineda per l’ ambient que es va viure i per 
la  quantitat de gent que hi havia tant al recorregut de la cercavila com a la plaça, en el moment de la 
Dansa del Maresme. 
 

9.8 Osona 

9.8.1 Actes 

9.8.1.1 Trobades i aniversaris 

- El dia 2 de Novembre es va celebrar a 
Sant Miquel de Balenyà la 21a 
tobada comarcal amb la  participació 
de 12 colles. La trobada va servir 
també per presentar en societat la 
rèplica  del  gegant  Florenci. 

- 2 de juny. Trobada de grallers. Es 
presentaran els grallers oficials de 
Vic.  

- 10 de maig el 30e aniversari d’en 
Pambil i l’Elisenda els gegants de 
Sant Julia de Vilatorta, tot desprès 
d’haver-los restaurat. 

- 22 i 23 d’abril Trobada de gegants 
d’escoles a Vic. 

- Trobada de gegants de Manlleu, 26 d’abril celebrant la primavera junt amb l’esquirol, Tavertet i 
Roda de ter. 

- 24 de Març, la colla gegantera fa commemoració de la batalla de Montesquiu de 1714. 
- Els gegants de Vic, anomenats Comptes d'Osona, i el cap de llúpia, el Merma, compleixen 175 

anys de vida. Per commemorar aquesta data, els Geganters de la Ciutat de Vic, amb el suport de 
l'Ajuntament de Vic i ҭnium Cultural han organitzat una sèrie d'actes com conferències, concerts 
i trobades geganteres i de capgrossos.  

- 24 de febrer. Concert amb la Cobla Sant Jordi. Tocaran peces de balls de gegants: el ball de la 
jota de la Festa Major i el ball de l'àguila del compositor Miquel Subirats, la mascarada -ball de 
família cap de llúpia de Vic- la dansa de l'espígol, etc. Biblioteca Joan Triadú, a les 22.00h 
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9.8.1.2 Estrenes 

- El dia 26 d’octubre, Roda de Ter estrena la gegantona l’Elionor. Vol retre homenatge a totes les 
dones de la localitat que van treballar al tèxtil de la població.    

 

9.9 Penedès - Garraf 

9.9.1 Actes 

9.9.1.1 Reunions 

La vocalia Penedès - Garraf ha celebrat 4 reunions amb les colles associades a l’Agrupació al llarg de 
l’any. 
En la reunió de tardor es va convidar a colles no associades per tal de donar a conèixer l’Agrupació i les 
seves activitats, en principi semblava que i podien estar interessades, ara estem a l’espera que això doni 
algun fruit positiu al llarg d’aquest any que em començat. 

9.9.1.2 Reunions 

D’altre banda el passat 6 de desembre es va celebrar la XVI TOBADA COMARCAL a la població de 
Canyelles organitzada per la colla local que encara no esta associada a l’Agrupació i es una de bona 
candidata. 
A la trobada van assistir 10 colles, 9 associades mes l’amfitriona. 
 

9.10 Terres de Lleida 

9.10.1 Actes 
L’any 2014 per les Terres de Ponent va 
començar fort des d’un bon inici, amb la 
retransmissió de la Cavalcada de Reis de Lleida, 
va fer que és fes una gran promoció sobre el 
conjunt escultòric de l’Ajuntament de Lleida per 
la Televisió Catalana.  
A l’abril que és quan s’activà la temporada 
gegantera de Lleida, començà amb un dels 
actes que s’han tornat protagonistes a la ciutat, 
juntament amb Sant Jordi, que va ser la Diada 
de Cultura Popular i Tradicional, acte que 
organitzà La Paeria, i que va coincidir amb 
l’estrena de la Casa dels Gegants, situada a la 
mateixa Regidoria de Cultura, on s’exposa 

permanent dels Gegants de la Ciutat, Cavallets de Lleida, Capgrossos de Lleida i altres. Juntament 
aquests actes,es celebrà al mateix dia la Trobada de Gegants del Grup Cultural Garrigues Lleida, una 
trobada convencional i de les més destacades dins de la ciutat.  
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Al mes de maig, amb les Festes de Maig, la ciutat és va convertir en un dels punts d’atracció dels 
voltants: concerts, sardanes, sortides de gegants, batalla de flors i la trobada de gegants. Trobada que 
és una de les més grans perquè reuneix  un nombre més gran  de colles dels voltants de Lleida.  
A partir d’aquí i durant tot l’estiu es desenvolupà una desena de trobades i actes geganters per tot el 
territori, com són: la Diada de Corpus de Lleida, trobada de Pardinyes, Pradell de Sió, Cappont i altres.  
Ja cap al mes de setembre les activitats geganteres van anat minvant, tot i això es van celebrar les 
trobades de l’Ereta, amb l’Obert del Centre Històric, per cloure l’any amb les Festes de Tardor de la 
Ciutat. 
 

9.11 Vallès 

9.11.1 Actes 

9.11.1.1 Trobades i aniversaris 

29 i 30 de març. XX Trobada Comarcal de 
Gegants del Vallés, organitzada per la colla 
de Parets del Vallès. 
Aniversaris importants a la historia de les 
colles del Vallès (Occidental i Oriental): 

- Mollet del Vallès, 20 aniversari. 
- Sant Antoni de Vilamajor, 25 

aniversari. 
- Lliça de Vall, 25 aniversari. (Presencia 

dels Gegants de l’agrupació). 
- Vacarisses, 25 aniversari. 
- La Garriga, 25 aniversari. 
- Sant Pere de Vilamajor, 25 aniversari 
- Barbera del Vallès. 30 aniversari de 

la aparició dels Gegants de la ciutat. 
- Sant Quirze del Vallès. 30 aniversari. 
- Llinars del Vallès, 40 aniversari, 

estrena de dos Gegants nous. 
(Presencia dels Gegants de 
l’agrupació). 

- Lliça Damunt, 30 aniversari. 
- Montornès del Vallès, 25 aniversari. (Presencia dels Gegants de l’agrupació). 
- Caldes de Montbui, 50 aniversari dels Gegants vells, estrena d’un nou gegantó. 
- Sant Llorenç de Savall. 25 i 20 Aniversari de la creació dels Gegants vells. 

9.11.1.2 Jornades de comunicació 

22 de novembre. “1es Jornades Geganteres Vallesanes de Formació sobre els mitjans de comunicació i 
les xarxes socials”. Celebrades a Rubí, Organitzades per la Coordinadora de Colles Geganteres del Vallès 
(Occidental i Oriental) i la Colla de Geganters de Rubí. 
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9.11.1.3 Reunions 

Assemblees de la Coordinadora de Colles Geganteres 
del Vallès (Occidental i Oriental) 

- 10 de gener. 
- 7 de març. 
- 30 de maig 
- 24 d’octubre 
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